Valsts meža dienests
13.janvāra iela 15, Rīga

Atklāts konkurss
“Uguns novērošanas torņu pārbūve”
(Iepirkuma identifikācijas Nr.VMD 2017/8)
IEPIRKUMA PROCEDŪRAS ZIŅOJUMS
Rīgā

2017.gada 24.jūlijā
1. Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts meža dienests, reģ.Nr.90000057795,
13.janvāra iela 15, Rīga, LV-1932
2. Iepirkuma identifikācijas numurs: VMD 2017/8
3. Iepirkuma procedūras veids: Atklāts konkurss
4. Iepirkuma priekšmets un apjoms:
4.1. Iepirkuma priekšmets ir Valsts meža dienesta uguns apsardzības kontrolei nepieciešamo
uguns novērošanas torņu pārbūve atbilstoši izstrādātajiem tehniskajiem projektiem,
saskaņā ar tehnisko specifikāciju (Nolikuma 1.pielikums) un, lai īstenotu Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.2020.gadam pasākuma “Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas
uzlabošanā” 8.3.apakšpasākuma “Atbalsts profilaksei pret bojājumiem, ko mežam nodara
meža ugunsgrēki, dabas katastrofas un katastrofāli notikumi” projektu. Iepirkuma
priekšmets ir sadalīts piecās iepirkuma daļās:
4.1.1. iepirkuma 1.daļa – koka uguns novērošanas torņa pārbūve Rīgas reģionā;
4.1.2. iepirkuma 2.daļa – 6 metāla uguns novērošanas torņu pārbūve Vidzemes reģionā;
4.1.3. iepirkuma 3.daļa – 7 metāla uguns novērošanas torņu pārbūve Latgales reģionā;
4.1.4. iepirkuma 4.daļa – 7 metāla uguns novērošanas torņu pārbūve Kurzemes reģionā;
4.1.5. iepirkuma 5.daļa – 7 metāla uguns novērošanas torņu pārbūve Zemgales un Rīgas
reģionā.
4.2. CPV kods: 45220000-5 (Inženiertehniskie un celtniecības darbi).
5. Datums, kad paziņojums par līgumu publicēts:
5.1. Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī – nav
5.2. Iepirkuma uzraudzības biroja tīmekļvietnē - 01.06.2017.
6. Iepirkuma komisija izveidota ar Valsts meža dienesta (turpmāk - VMD) 15.05.2017. rīkojumu
Nr.74 un VMD 15.06.2017. rīkojumu Nr.85 šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs:
Komisijas locekļi:

Komisijas locekle,
sekretāre:

Ģenerāldirektora vietnieks N.Jurkāns
Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja I.Zemture
Finanšu un grāmatvedības daļas vecākā grāmatvede A.Putekle (no
15.06.2017.)
Valsts īpašuma uzraudzības un apsaimniekošanas daļas vadītājs
R.Ābeltiņš
Meža un vides aizsardzības daļas vadītāja vietnieks Z.Jaunķiķis
Valsts īpašuma uzraudzības un apsaimniekošanas daļas vecākā
juriskonsulte L.Belindževa

7. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 07.07.2017. plkst.1000
8. Informācija par saņemtajiem piedāvājumiem:
Nr.
p.k.

1.

Pretendenta nosaukums,
reģistrācijas numurs

SIA “FF”
Reģ.Nr.40003670683

Piedāvājuma
iesniegšanas
datums un
laiks

07.07.2017.
plkst. 9:35

Pretendenta piedāvājums
Iepirkuma
daļa, par kuru
iesniegts
piedāvājums
1.daļa
2.daļa
3.daļa
4.daļa
5.daļa

Piedāvājuma cena par visu iepirkuma
apjomu (ieskaitot piegādes izmaksas) EUR
(bez PVN)
114644,06
221417,66
283385,95
277992,24
257434,29

2.

SIA „ArComm”
Reģ.Nr. 40003209554

07.07.2017.
plkst. 9:40

3.daļa
5.daļa

281028,88
253369,56

9. Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks: Valsts meža dienests, Rīgā, 13.janvāra ielā 15,
07.07.2017. plkst.1000.
10. Kopējais pārskats par piedāvājumu vērtēšanu:
10.1. Prasības pretendentiem:
10.1.1. Pretendents normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēts Latvijas
Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai līdzvērtīgā komersantu
reģistrācijas reģistrā ārvalstīs (ja attiecīgās ārvalsts normatīvie akti šādu reģistrāciju
paredz).
10.1.2. Pretendents ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā. Ārvalstu piegādātājs ir reģistrēts
attiecīgā profesionālā reģistrā ārvalstīs, vai tam ir kompetentas institūcijas izsniegta
licence, sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, ja attiecīgās valsts normatīvie
tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citu līdzvērtīgu
dokumentu izsniegšanu.
10.1.3. Būvdarbu vadītājs ir reģistrēts Būvspeciālistu reģistrā. Ārvalstu būvdarbu vadītājs ir
reģistrēts attiecīgajā profesionālajā reģistrā, tam ir izsniegta licence, sertifikāts vai cits
dokuments attiecīgo pakalpojumu sniegšanai (ja šādu dokumentu nepieciešamību
nosaka attiecīgās ārvalsts normatīvie tiesību akti) un būvdarbu vadītājs atbilst
izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasībām attiecīgas profesionālās darbības
veikšanai Latvijas Republikā, un gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma
līgums, līdz Būvdarbu uzsākšanai būvdarbu vadītājs normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo
pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētajā profesijā, kā arī iesniegs
pasūtītājam atzīšanas institūcijas izsniegto atļauju par īslaicīgo pakalpojumu
sniegšanu (vai arī atteikumu izsniegt atļauju), tiklīdz speciālists to saņems.
10.1.4. Darbu veikšanas plāns tiek sastādīts, ievērojot būvprojekta prasības. Darbu
veikšanas plānā pretendents norāda būvniecības procesā iesaistītās personas.
10.1.5. Pretendenta pārstāvim, kurš līguma izpildes gaitā paredzēts kā atbildīgais būvdarbu
vadītājs, pēdējo 3 (trīs) gadu (2014., 2015., 2016.) laikā ir pieredze līdzvērtīga apjoma
būvdarbu vadīšanā (pēc apjoma par līdzvērtīgu tiks uzskatīta tādu būvdarbu vadīšana,
kuru apjoms ir ne mazāks kā 70 % no piedāvātās līgumcenas bez PVN).
10.1.6. Pretendentam, kurš iesniedzis piedāvājumu Iepirkuma 1.daļā, pēdējo 3 (trīs) gadu
(2014., 2015., 2016.) periodā ir veiksmīga pieredze līdzīgu objektu - koka
novērošanas torņu ar augstumu ne mazāk kā 30 metri būvniecībā vai pārbūvē.
10.1.7. Pretendentam, kurš iesniedzis piedāvājumu Iepirkuma 2., 3., 4. un 5. daļā, pēdējo 3
(trīs) gadu (2014., 2015., 2016.) periodā ir veiksmīga pieredze līdzīgu objektu –
metāla novērošanas torņu ar augstumu ne mazāk kā 34 metri būvniecībā vai pārbūvē.
10.1.8. Pretendenta vismaz viena pārskata gada finanšu apgrozījums būvniecībā pēdējo 3
(trīs) gadu (2014., 2015., 2016.) periodā nav mazāks par piedāvāto līgumcenu
divkāršā apmērā. Ja piegādātājs reģistrēts tikai pēdējā gada laikā, tā gada vidējais
finanšu apgrozījums nosakāms proporcionāli darbības periodam.
10.2. Pasūtītājs veic Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā noteikto Pretendentu
izslēgšanas gadījumu pārbaudi Publisko iepirkumu likuma 42.pantā noteiktajā kārtībā.
10.3. Piedāvājuma izvēles kritērijs: atklātā konkursa “Uguns novērošanas torņu pārbūve” (ID
Nr. VMD 2017/8) (turpmāk – Konkurss) nolikuma 13.3.punkts nosaka, ka no
piedāvājumiem, kas atbilst visām pretendentu atlases un tehniskās specifikācijas prasībām
komisija izvēlēsies piedāvājumu ar zemāko cenu katrā iepirkuma daļā.
10.4. Saskaņā ar Konkursa nolikuma 13.3.punktu, Konkursa komisija nosaka piedāvājumu, kas
atbilst visām pretendenta atlases un tehniskās specifikācijas prasībām, izvēlas piedāvājumu
ar zemāko cenu katrā iepirkuma daļā. Pretendenta SIA “FF” piedāvājums visās iepirkuma
daļās ir atbilstošs visām Konkursa nolikuma pretendentu atlases un tehniskās
specifikācijas prasībām.
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10.5. Pretendenti, kuru iesniegtie kvalifikācijas dokumenti neatbilst Konkursa nolikumā
izvirzītajām prasībām: nav
10.6. Pretendenti, kuru iesniegtais piedāvājums neatbilst/daļēji neatbilst Konkursa
nolikumā izvirzītajām prasībām: SIA “ArComm” iesniegtais piedāvājums gan iepirkuma
3.daļā, gan iepirkuma 5.daļā, neatbilst Nolikuma 12.3.4.punkta prasībām
10.7. Noraidītie Pretendenti, noraidīšanas iemesls: SIA “ArComm” iesniegtais piedāvājums
gan iepirkuma 3.daļā, gan iepirkuma 5.daļā, kopumā neatbilst Nolikuma 12.3.4.punkta
prasībām, t.i., nav iesniegts būvmašīnu, tehnoloģiskā un montāžas aprīkojuma saraksts;
darbaspēka kustības grafiks; galveno būvmašīnu darba grafiks; nepieciešamo speciālistu
saraksts darbu veikšanai būvobjektā, trūkst ziņu par darba drošības speciālistu,
koordinatoru; sagatavošanas darbu un būvdarbu apraksts vispārējs, izmantota projekta
informācija, neraksturo Pretendenta spējas/kompetenci veikt attiecīgos darbus.
10.8. Pretendenti, kuru iesniegtajā piedāvājumā konstatētas aritmētiskās kļūdas: nav
10.9. Publisko iepirkumu likuma 42.panta izslēgšanas nosacījumu pārbaude: nav
konstatētas neatbilstības
10.10. Nepamatoti lēts piedāvājums: nav konstatēts
10.11. Iepirkuma pārtraukšana/izbeigšana: 11. Lai gan Iepirkuma 1., 2., un 5.daļā saņemts tikai viens atbilstošs piedāvājums, Konkursa
komisija uzskata, ka saskaņā ar Ministru kabineta 28.02.2017. noteikumu Nr.107 “Iepirkuma
procedūru un metu konkursu norises kārtība” 19.punktu nav pamata pārtraukt iepirkuma
procedūru, jo Konkursa nolikumā izvirzītās kvalifikācijas prasības nevarēja radīt nepamatotus
ierobežojumus, kas ierobežotu iespējamo piegādātāju loku. Atbilstoši Publisko iepirkumu
likuma 45.panta otrajai daļai un 46.panta trešās daļas 1.punktam izvirzītās pretendenta
saimnieciskā un finansiālā stāvokļa atbilstības un tehnisko un profesionālo spēju atbilstības
prasības ir objektīvas un samērīgas.
12. Lēmuma pieņemšanas datums: 20.07.2017.
13. Lēmums, lēmuma pamatojums:
Konkursa komisija pamatojoties uz Ministru kabineta 28.02.2017. noteikumu Nr.107
“Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 18.punktu un Konkursa nolikuma
13.4.punktu vienbalsīgi pieņem lēmumu piešķirt līguma slēgšanas tiesības Pretendentam SIA „FF”
(reģ.Nr. 40003670683):
1) iepirkuma 1.daļā par piedāvāto līgumcenu EUR 114 644,06 (viens simts četrpadsmit
tūkstoši seši simti četrdesmit četri euro 06 euro centi) bez PVN;
2) iepirkuma 2.daļā par piedāvāto līgumcenu EUR 221 417,66 (divi simti divdesmit viens
tūkstotis četri simti septiņpadsmit euro 66 euro centi) bez PVN;
3) iepirkuma 3.daļā par piedāvāto līgumcenu EUR 283 385,95 (divi simti astoņdesmit
trīs tūkstoši trīs simti astoņdesmit pieci euro 95 euro centi) bez PVN;
4) iepirkuma 4.daļā par piedāvāto līgumcenu EUR 277 992,24 (divi simti septiņdesmit
septiņi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit divi euro 24 euro centi) bez PVN;
5) iepirkuma 5.daļā par piedāvāto līgumcenu EUR 257 434,29 (divi simti piecdesmit
septiņi tūkstoši četri simti trīsdesmit četri euro 29 euro centi) bez PVN.

Komisijas priekšsēdētājs

N.Jurkāns
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